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)هب دشاب یم یلمدک هناماس هب دورو تهج ناکلا م روبع هملک و یربراک (مان دوخ روبع زمر و یربراک

. دیوش دراو رایزادنا هناماس

هب دورو تمساب 33رد هدام هناماس

. دومن هدهاشم ناوت یم ار مکلا لباتراک گنر یبآ راون تمسق رد دوش زاب هحفص تسار

. دیئامن کیلک ورپژهاه تاع طاال یور رب
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ورپژهاه تاع طاال

. دشاب یم بت جنپ یاراد هناماس زا تمسق نیا

یم شیامن لباق تسا هدش تبث هناماس رد مکلا مان هب هک یاه ورپژه ، دیئات رظتنم یاه ورپژه بت

یم حارط نیسدنهم باختنا دوش یم هداد شیامن نیکلا م یارب ورپژه تفرشیپ دنیآرف زا یماگ . دشاب

دومن لیمکت ار هحفص نآ رد یتساوخرد یاهرتماراپ ناوت یم دنیآرف لیمکت دیلک باختنا اب دشاب

دوشیم هداد شیامن ریز سکع هباشم هحفص دیلک باختنا اب
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یتروص رد دومن باختنا تیاهن رد وجتسج ار رظن دروم سدنهم ناوتیم باختنا هنیزگ یور رب کیلک اب

تلع هنیزگ و هدومن دراو ار سدنهم یلم دک دشن تفای هدش وجتسج دراوم رد رظن دروم سدنهم مان هک

هک هتفرگ سامت هطوبرم دحاو اب سدنهم دوجو مدع تلع عفر تهج دیئامن باختنا ار طیارش دوجو مدع

. دریگ ماجنا تلع عفر تهج المز مادقا

. دومن ار دیئات و هریخذ همکد تیاهن ورد

روتسد مرف ورپژه، دنیآرف ناوت یم ورپژه تیعضو لر تنک یوررب کیلک و رظن دروم ورپژه باختنا اب

یسدنهم ماظن نامزاس هب شیاریو تهج هشقن روتسد تبث رد تریاغم هدهاشم تروص رد ) هشقن

و دشاب هدش مامت یرامعم زا دعب تحاسم هک یتروص (رد هدنورپ یاه یتخادرپ ،( دیئامن هعجارم

ناوت یم ورپژه تیعضو باحتنا ورپژهاب ارجا ردحلا یاه ورپژه بت رد دشاب هدش رداص ورپژه یاهشیف

. دومن هدهاشم )ار دیئامن هدهاشم ار شیف هدشن تخادرپ ای تخادرپ تیعضو و پاچ ار هدش رداص شیف


